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Verslag CPBW-vergadering 09 maart 2017 
❏ Heftoestel PW folie Marchesini OSD: De bestelling is geplaatst, de nieuwe due date is eind april. 

❏ CPB punten: WN.afv. meldt i.f.v. Safe By Choice “wat ik doe” dat verschillende punten een zeer lange 
looptijd hebben en dat hierdoor verschillende onveilige situaties of ergonomische issues veel te lang 
blijven aanslepen. WG.afv. beseft dat dit niet volgens dit principe verloopt en verduidelijkt hiermee bezig 
te zijn. Wordt opgevolgd.  

❏ Ultrasoonbad soniceren:  WN. afv. meldt dat in de huidige procedure nog steeds beschreven staat dat 
sommige onderdelen gereinigd moeten worden in het ultrasoonbad met IPA. WG. afv. meldt dat deze 
procedure aangepast dient te worden doordat dit niet meer van toepassing is. 

❏ Zuidgevel tekort aan toiletten: Dit probleem is gekend, wanneer er nog bouwkundige aanpassingen 
plaatsvinden, zal hier rekening mee gehouden worden. 

❏ Antibacteriële spray veiligheidsschoenen:  Een logboek is voorzien en een procedure hierrond 
opgemaakt binnen LOC. WN. afv. doet het voorstel om dit voor alle generische schoenen te doen binnen 
MSD Heist. nl. een twee jaarlijkse controle laten uitvoeren en de slechte veiligheidsschoenen vervangen 
binnen de ganse site. 

❏ Vuilnisbak parking: De groene vuilbak is geplaatst t.h.v. de tourniquet.  
❏ Catering:  Het contract met de nieuwe uitbater (dezelfde als voordien) is getekend. WG. afv. verduidelijkt 

dat alles omtrent de catering staat en of valt met de kok en dat er zal gekeken worden om minder waste 
(verspilling) te hebben zonder dat dit tekorten veroorzaakt. Ook zal het ‘all you can eat’ principe met 
uitzondering van de soep en daarnaast ook de prijzen herbekeken worden. Er wordt ook een overzicht 
gegeven van de variabele kosten (relatief) van de catering in 2015 t.o.v. 2016.  
De status van de soep, snoep en broodjes automaat zal hierna verder besproken worden. Wordt 
opgevolgd. 

❏ Steriele:  Het inkappen van gummi dopjes t.h.v. viallijn blijft ergonomische problemen veroorzaken. WG. 
afv. meldt dat er na de audit geen ergonoom meer op de site geweest is maar dat bij het eerste bezoek 
deze ingepland zal worden aan deze lijn.  

❏ Psychosociale risicoanalyse op collectief niveau:  Deze analyse is systematisch verlopen, de eerste 
voorstelling van de resultaten is mondeling door IDEWE uitgevoerd. Er werden actiepunten door IDEWE 
aangereikt waar geen grote verrassingen naar boven kwamen maar wel verschillende leerpunten. In 
april zal het CPBW ingelicht worden over deze resultaten. Momenteel zullen eerst de sessies binnen de 
afdeling plaatsvinden. Hier zullen geen acties vermeld worden maar wel de verschillende 
onderzoeksresultaten. Voor de leidinggevenden zal er nog een aparte sessie ingepland worden. Men is 
momenteel alle acties aan het oplijsten waarna er prioriteiten aan toegekend zullen worden. 

❏ Bijplaatsen WIFI antennes:  WN.afv. stelt nogmaals de vraag om in de cafetaria’s gratis WIFI kunnen te 
voorzien voor de medewerkers. WG. afv. zal dit nakijken. 

 
  



❏ Droge natte kledij:  Er wordt gevraagd om een mogelijkheid te voorzien om natte kledij te drogen in de 
kleedkamers. WN. afv. meldt een mail gestuurd te hebben naar de voorzitter CBP i.v.m. het ophangen 
van kapstokken in de mannenkleedkamer noordgevel waar geen respons op gekomen is. Wordt 
opgevolgd. 

❏ Regenwater wandelpad:  Dit is geen prioriteit, hier gaat op korte termijn niet veel aan gebeuren. 
WN.afv. vraagt een oplossing i.v.m. dit probleem i.k.v. Safe By Choice en de daarbij horende 
veiligheidscultuur WG.afv. zal dit opnemen met de verantwoordelijke. Wordt opgevolgd. 

❏ Badgereader tourniquet:  WN.afv. meldt dat er nog steeds problemen zijn en dat medewerkers 
meermaals moeten badgen vooraleer badgereader de badge herkend en de tourniquet draait. Wordt 
opgevolgd.  

❏ Relay-out magazijn: Na finalisatie van dit project zal Jan Baert uitgenodigd worden om hieromtrent 
toelichting te geven binnen het CPB. WN. afv. merkt op dat de nieuwe rekken nogal fel bewegen bij het 
plaatsen van paletten en dat dit wegens de zware lasten niet zo veilig is. WG. afv. zal dit nakijken. 

❏ Jaarverslag IDEWE: Een bondige toelichting werd gegeven over het jaarverslag IDEWE. Hierin kwam 
een overzicht aan bod van de dienstverlening (de verschillende risico’s, medische onderzoeken, 
vaccinaties,…) van IDEWE voor het bedrijf. 

❏ Elektrische fietsen: Er is in beide fietsenstallingen een verdeeldoos voorzien waar elektrische fietsen 
kunnen opgeladen worden. 

❏ Kitbins: Om de problemen met de vuile kitbins te voorkomen, stelt WN.afv. voor om een procedure op 
te maken waarin duidelijk beschreven staat dat wanneer de kitbins vuil zijn, deze niet in de afdelingen 
mogen komen of stelt voor een verantwoordelijke aan te duiden om dit probleem te voorkomen. Wordt 
opgevolgd. 

 
❏ VARIA: 

 
� WN.afv. meldt dat een werknemer 30 min moest wachten op een nijverheidshelper en dat deze 

tijdspanne in geval van ernstige verwondingen toch ZEER lang is. WG.afv. zal dit onderzoeken. 
Er wordt ook gevraagd om de lijst met nijverheidshelpers makkelijker toegankelijk te maken via het 
intranet.  

� I.k.v. Safe By Choice wordt er gevraagd aan de directie om het voorbeeld van de andere 
werknemers te volgen en vooraan binnen te rijden op de site en deze achteraan weer te verlaten. 
WG.afv. zegt dat er afgewogen moet worden of dit de veiligheid verbeterd. 

� WN. afv. vraagt om de belijning op de parking te herschilderen. Dit is gepland in mei.  
� WN.afv. vraagt of het GPP (Globaal Preventie Plan) al gefinaliseerd is zodat hierna het JAP 

(Jaarlijks Actie Plan) van Heist hierop afgestemd kan worden. Dit zal tijdens de volgende CPB 
vergadering behandeld worden. 

� WN.afv. vraagt waarom op sommige Bradford gesprekken familiaal verlof, staking en klein verlet 
mee worden opgenomen. WG. afv. meldt dat dit niet de bedoeling is, enkel ziekte mag hierin 
besproken worden. Deze berekening (score) wordt door het systeem gegenereerd. 

� WN.afv. vraagt naar het identificatiedocument dat normaal bij aanvang van het jaar moet voorgelegd 
worden aan het CPB. 

� WN.afv. meldt dat er verschillende putten in het wegdek zijn bij het verlaten van de parking. 
 

 
 
 

 
 

 

 


